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elhárítására vall, hogy egyes híres (köztük nyelvtudományi!) műveknek, 
továbbá folyóiratoknak, intézményeknek s - ami ezúttal igazán bántó 
- a költó'k köteteinek, kiadásainak rövidített neve-címe után után is 
pontot tesznek. Tehát: CzF., BpSzle., EPhK., RPD1. (Regélő Pesti 
Divatlap = RPD1, pont nélkül helyett) stb. Nem teszünk pontot persze 
az ilyenek után sem: V (: Versek első kötet), ÖM (: összes művei vagy 
munkái), ÖK (: összes költemények vagy költeményei), PÖM (: Petőfi 
összes művei) - a szerkesztők mindezek után pontot tesznek . . . 

Nem, nem végeztem a 3 (!) soros [kihúzatik] szócikk kapcsán 
felmerülő ellenvetéseimmel. így például máig se tudom (bár lehet, 
egyszer már tudtam), mit jelent a (kétszeres) kettőspont, a ~ (tilde) és a 
kötőjel a szócikk e részében: ,,\(tőism:) " . . . Ám még a látszatát is 
el akarom kerülni annak, hogy ez a néhány sor mindenáron kötekedni 
akar egy igen érdemes, derék sorozat-mű 2. kötetével. Az I. kötet 
megjelenésekor summázott nagyrabecsülésemet továbbra is fenntartom, 
mostani megjegyzéseimet már a következő írói szótár szerkesztőinek 
szántam, s nem is azzal a rendíthetetlen magabiztossággal, hogy 
tévedhetetlen nézeteket hirdetek urbi et orbi, csupán azzal a reménnyel, 
hogy a Petőfi-Szótár számára elkésett (s korántsem mindenre kiterjedő) 
megjegyzéseimmel még nem késtem el a hamarosan útnak indítandó új 
írói szótár szerkesztési elveinek kidolgozásáról. Szeretném remélni, 
hogy a leendő szerkesztők nem fogadják meg az It említett recenzensé-
nek tanácsát, miszerint (természetesen az övén kívül) ne hallgassanak 
senkire, ne fogadják el senki észrevételeit. (Akadémiai, 1978.) 

MARTINKÓ ANDRÁS 

JUSTH ZSIGMOND NAPLÖJA ÊS LEVELEI 

Érdekes, nem mindennapi, tragikus sorsú embert mutat be az 
előttünk fekvő kötet: a 19. század második fele irodalmi és társadalmi 
közéletének egy eddig kissé méltatlanul mellőzött alakját, Justh 
Zsigmondot (1863-1894), aki itthon és a nyugati világban élénk 
figyelemmel kísért minden szellemi áramlatot, művészeti irányzatot és 
megnyilvánulást. Mindenre érzékenyen reagált; széles körű volt szemé-
lyes ismeretségi köre. így napiója mellett jelentős levelezése is. 
Regényei, novellái, újságcikkei és kritikái jó megfigyelőkészségről 
tanúskodnak. A paraszti életről szóló alkotásai és sokat tárgyalt 
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paiasztszínháza jelzik, hogy — természetesen a maga dzsentri módján 
távol a társadalmi reform gyakorlati igényétó'l - közel érezte magához 
„a nép egyszerű gyermekeit" is, nem csupán a „magasabb köröket". 
Igazi világa azonban mégiscsak ez volt: a hazai és nemzetközi 
(elsősorban párizsi) „haute volée". 

Naplóját - mint ezt korábbi kiadója, a tragikus sorsú Halász Gábor 
helyesen megjegyezte - „kétségtelenül műalkotásnak szánta", mind az 
analitikus környezetelemzés, mind az eleven jellemábrázolás eszközeivel. 
Ezért figyelt fel erre a műre már 1941-ben Halász Gábor, amikor azt az 
Athenaeum kiadásában sajtó alá rendezte. A mintaszerű kiadványnak 
sikere volt, hamar elfogyott. Ez és a Justh egyéniségéből áradó 
különleges szellem tette indokolttá, hogy most Kozocsa Sándor 
gondozásában egy új kiadás megjelenhetett. Halász Gábor a levelezéssel 
nem tudott foglalkozni, mivel ez Justh végrendelete értelmében csupán 
1944-ben szabadult fel a közlési tilalom alól. Egyébként is az új 
kötetben csupán a magyar címzetteknek írt levelek szerepelnek s 
egészítik ki érdekes vonásokkal a naplót és íróját egyaránt. Számos 
levelezőpartnere közül elsősorban „kollégáját", Czóbel Minkát kell 
említenünk, de számos írás szól Aggházy Károlynak, Feszty Arpádék-
nak, Pékár Gyulának, Szabolcska Mihálynak. (Utóbbi két írónk ezekben 
az években még „haladó" korszakát élte). így a terjedelmes kötet 
kitűnő irodalom- és kortörténeti, nemkülönben pszichológiai forrásművé 
vált. 

A két kiadás alkalmat nyújt az elmélyültebb összehasonlításra és 
bírálatra, az új publikáció pozitív és negatív jelenségeinek kiemelésére, 
tanulságok levonására. Műfaji vonatkozásban Kozocsa elsősorban Justh 
saját műveit, „életműve" egy részét óhajtotta közreadni; ez a szándék 
kétségtelenül megőrzi a műfaj tisztaságát, azonban a levelezés terén 
hiányosságra vezet: még a lehetőség határain belül sem közli a címzettek 
(legalább legfontosabb) válaszleveleit. Erre pedig bőséges lehetőség 
kínálkozott volna - szinte egy külön kötet (vagy annak egy része) 
erejéig. Köztudott, hogy az Országos Széchényi Könyvtár kézirattára a 
Justh-hagyatékban szép számban őrzi Czóbel Minka és a fent már 
említettek mellett Gozsdu Elek, Jászai Mari, Reviczky Gyula, Rippl-
Rónai József, Ignotus és mások Justhoz intézett leveleit. (Nem is 
beszélve itt a külföldiekről, mint pl. a napló egyik főszereplőjéről, Sarah 

, Bemhardt-ról, Pierre de Coubertinről, Melchior Polignacról és mások-
ról.) Nem érdektelen az a levélcsomó sem, melyben a Le livre de la 
Pousta megjelenésekor (1892) a hozzá írt külföldi megnyilatkozásokat 
tartalmazza. Egyszóval: véleményünk szerint az „életmű" nem csupán a 
szerző saját alkotásaiban tükröződik! 
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Szükségesnek tűnik azonban, hogy mind a naplókkal, mind a 
levelekkel kapcsolatban további tárgyi-filológiai megjegyzéseket te-
gyünk — a naplók esetében nen\ tévesztve szem elől a Halász-féle 
korábbi kiadást. Kétségtelen pozitívuma a Kozocsa-féle publikációnak, 
hogy a szövegekben található idegen kifejezéseket nagyobb mértékben 
fordíttatta le, mint azt tette Halász Gábor. (Ezt a mai szélesebb körű 
olvasói érdeklődés is indokolja.) Komoly hiányosság viszont, hogy a 
naplókhoz már készen kapott, a személyekre és művekre vonatkozó 
jegyzetanyagot figyelmen kívül hagyta, nem közölte. Ez csökkenti a 
szöveg megértésének, értékelésének lehetőségét. De elmaradtak azok a 
rendkívül értékes kiadói megjegyzések is (melyek helyett újakat, 
bővebbeket is lehetett volna írni!) a szerző családtörténeti és életrajzi 
adatairól, párizsi és itthoni életviteléről s a kézirat történetéről. Ez 
utóbbi pedig szövegkritikai alapfeltétel lett volna. Ami az archeográfiai 
szempontokat illeti: Kozocsa Sándor minden magyarázat nélkül, véle-
ményünk szerint indokolatlanul változtatta meg az eredeti szöveg 
névírását s vette át a mai előírásokat; mint pl. Antocolski-Antokolszkij, 
Tolstoi-Tolsztoj, Wereschagin-Verescsagin, phrygiai-frígiai. Jelenték-
telen, de ide kívánkozik: a többször előforduló és fel nem oldott 
„v.i.u." jelentése „villásreggeli után". A naplókkal kapcsolatban csupán 
két, a fordítást illető megjegyzés: 1. „ça dépend de l'homme parbleu" 
(89.) helyesen: „Embere válogatja, a teringettét!" 2. „Secum solus" 
(413.) nem „mindig egyedül", hanem „önmagával egyedül", azaz 
„teljesen egyedül". (Halász Gábor egyik szöveget sem fordította!) 

A naplók után Kozocsa kötetében egy Vallomás c. irodalomértékelő 
feljegyzés következik, fnely érdekesen mutatja, kiket értékelt Justh 
kora magyar irodalmában. Sajnos - s ez ismét filológiai igény! - semmi 
utalás a keletkezés korára, körülményeire és a szöveg lelőhelyére. 

A Levelek 1885-1894 c. rész számos kritikai, részben tárgyi, 
részben fordítás-nyelvi megjegyzést tesz szükségessé. 

I. Elsősorban néhány technikai-forráskritikai kérdés: 1. teljesen 
hiányoznak (mint - sajnálatos módon - legtöbb irodalomtörténeti 
forráskiadványunknál) a lelőhelyre és a jelzetekre vonatkozó adatok. 
Egyetlen kivétel (miért?) a 8. levél. (Ez a hiányosság a recenzenst is 
felmentette a rossz olvasatokkal kapcsolatos vélelmek tárgyi alátámasz-
tása alól!) Olvasó és bíráló így kénytelen „hinni" a közreadónak - ezen 
a téren pedig kevés múlik a hiten. 2. A levelek jegyzetapparátusának 
módszere eltér a naplóktól. Itt megvan az ott hiányzó tárgyi-személyi 
apparátus; az idegen kifejezések fordítása viszont itt nem a lapok 
alján, hanem a jegyzetekkel vegyesen, a szöveg után található. „Szer-
kesztettebb" megoldás lett volna egységes módszer alkalmazása. - 3. 
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Tárgyi-stiláris megjegyzéseket kell fűznünk a levelekhez írt Utószó hoz 
is. Itt nem értjük (732.) „a világ harminc tájáról" c. földrajzi 
meghatározást. Véleményünk szerint Justhék Eszterházy utcai palotája 
nem volt „főúri", mert a Justh-család - az arisztokráciával való minden 
intenzív kapcsolata ellenére - nem volt főúri, hanem „csak" jói szituált 
dzsentricsalád, mint ezt Halász Gábor kötetének családfája (287.) 
kitűnően bizonyítja. 

II. Terjedelmi korlátok arra kényszerítenek, hogy a jegyzetappará-
tussal kapcsolatos megjegyzéseinket mértékletesen tegyük meg. 
1. Tárgyi szempontból, felsorolásszerűen: 

a) 1. levél (741.): Szente-Tornya - anyai örökség lévén - nem volt 
a család „ősi" kúriája. Ez Necpálon volt. A genealógiai megjegyzések 
bizonytalanok. 

b) 20. levél (748.): a Pejachevich-család nem szlovákiai (akkor 
persze: felvidéki), hanem horvát eredetű család; több bánt is adott 
hazájának. 

c) 35. levél (751.): az itt szereplő Ugróc község nem Kolozs, hanem 
Bars megyében van, Tajna- (a Révay-rezidencia) közelében; nem 
tévesztendő össze a trencséni Zay-Ugróccal. 

d) 65. levél (755.): a Czartorisky-család nem franciásodott el. Tagjai 
a lengyel szabadságharcok aktív résztvevői voltak, mélyen franciás 
műveltséggel. 

e) 71. levél (757-760.): Czóbel Minka közölt levelei vajon hol 
találhatók? (Az OSzK kézirattárában! Jelzet?) 

f) 138. levél (766.): a Rakovszky-család szintén nem arisztokrata. 
g) 145. levél (uo.): Eliot nem „megfejthetetlen utalás". A George 

Eliot néven író Mary Ann Evans nevű (1819-1880) viktoriánus-kori 
szabadgondolkodó írónőről van szó. (Az irodalmi lexikonok tudnak 
erről!) 

h) 146. levél (uo.): a „herceg" inkább a nagyvilági életet élő Edward 
walesi herceg (a későbbi VII. Edward), mint a jelentéktelen monacói 
uralkodó. 

i) 158. levél (768.): az említett vasúti szerencsétlenség nem Hegyes-
halomnál, hanem a Biatorbágy melletti tferceghalomnál történt. 

j) 205. levél (773.): a jz-ben szereplő „Kolovráthék" a szövegben 
(653-654.) nem szerepelnek. A család a XVII. század óta szerepel a 
cseh-osztrák közéletben, így „őse" nem lehetett az 1848-as osztrák 
miniszterelnök. Magyarországi megtelepedésükről nem tudunk. 

k) 216. levél (774.): teljesen érdektelen itt, hogy Bot „egyébként 
kedvelt Árpád-kori név"; „egyébként" - lehet községnév is! 

1) 275. levél (781.): Rozsnyay Kálmán eredeti neve nem „Hoske", 
hanem „Hoschke". 



Szemle 677 

m) 290. levél (782.): „alleopatha" helyesen nem „allapatha", hanem 
„allopatha". 

2.) S most pár szót a fordítóhoz! Bevezetó'ként: esetében részben a 
rossz olvasatokból származó félreértésekről, részben nyelvi félremagya-
rázásokról volt szó. Mindkét esetsor mutatja, hogy ezen a téren sem 
maradhat lehunyva a szerkesztői szem! 

a) 3. levél (473.): et à sont faire" gyanús olvasat; a vélhető 
helyes szöveg talán „ . . . et sont à faire". 

b) 7. levél (743.): „se rendre ridicule" - „nevetségessé tenni 
magát". - Akár „tête", akár a valószínűbb „bête", de mindenképpen 
„noire" s nem „noir". 

c) 35. levél (751.): „Ça remplit . . . " - ha helyes az olvasat, s ha 
valóban ott van a másik „et" is - a fordítás: „ . . . és így, és legalább 
valami kitölti". 

d) 43. levél (752.): súlyos fogalomzavar! „Loup-garou" (a német 
Verwolf v. Wehrwolf) férfiboszorkány, mesés rémalak; itt átvitt 
értelemben: zsémbes, magánakvaló, félelmes ember. A fogalomzavar 
oka: a francia „garou" (másik nevén bois gentil) valóban a Daphne 
mezereum nevű, mérges (farkasboroszlánnak is nevezett) növényt 
jelenti. A szókapcsolat: „garou"-val mérgezett „loup". 

e) 67. levél (756.): „bien née" nem „magabiztos", hanem „jó 
családból való", tehát , jól nevelt". 

f) 79. levél (760.): a fordítás eleje helyesen így szól: „Asszonyom, 
indulófélben és éppen gyógyultan egy Párizsban szerzett mellhártya-
gyulladásból, engedje meg, hogy bemutassam önnek Sz. D. urat, egyik 
legjelentősebb napilapunk tudósítóját." A „chaussé" rossz olvasatnak 
tűnik „chausse" helyett; így jelentheti a kifejezés azt, hogy „nem tudok 
meglépni, megszökni". 

g) 144. levél (766.): több olvasati hiba. „Unterdarding" (a követ-
kezőkből is értelemszerűen!) „understanding" (megértés); „common-
sense" van csak; a józan ész filozófiája, Justh korának Thomas Reid 
(1710-1786) elvein alapuló bölcseleti iránya. „Jusqu'à la lie" több 
mint „a mélyéig", mivel „la lie": borseprő, folyadék alja. Inkább: 
„velejéig." 

h) 148. levél (uo.): nyelvi félreértés! „Sciens bonum et malum 
nitar" a helyes szöveg; jelentése: „Tudva a jót mégis a rosszra fogok 
törekedni." — „Indigestions oncales" jelentése „daganatos eredetű rossz 
emésztés, szájíz." Esetleg a mondatban szereplő herceg (Edward?) kor-
pulenciájára való utalás is lehet! 

i) 155. levél (767.): „dans la soin félicité" rossz olvasat. Vagy Je 
soin" vagy Je coin". Tehát: „újult erővel a boldog gondban (vagy 
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tájakon)." - „Par trop intellectuel" helyesen: túlságosan intellektuáli-
sak (és nem „okosak", legfeljebb „okoskodók"!) vagyunk. 

j) 162. levél (617.): „Je m'irradie le calme": „sugárzóm magamba a 
nyugalmat. 

k) 201. levél (650. és 722.). „Itt is à change aläs!" helyes olvasata 
nyilván: „It is a change, alas!" 

1) 236. levél (677. és 776.): „humbles" alázatosak; „envolés" 
szárnyalóak. „C'est triste . . ."-tői: rossz olvasat! 

m) 250. levél 778.): „le bonheur quand même" mint regénycím: 
„Boldogság - csak azért is!" 

n) 264. levél (780.): a kimaradt 3. versszak 2. sorában a helyes szó: 
„ratatinées". 

Talán túlzott és kicsinyesnek tűnő szigorral vizsgáltuk az apparátus 
hiányait, ballépéseit, de itt forráskiadványról van szó, s ily esetben a 
filológiai akríbia a munkálat egyik alapfeltétele, melyhez nagymérték-
ben hozzátartozik a precíz fordítás is. 

Dicsérően szólhatunk a művet érdekesen kiegészítő illusztrációkról: 
jobb technikai kivitelben (sajnos, itt is lelőhely jelölése nélkül) 
nyújtanak sokrétű kitekintést érdekes személyi és tárgyi vonatkozások-
ra. Kár, hogy a Halász Gábor-féle kötet ábráit nem mind a adták ki újra; 
gondolok itt elsősorban a két kitűnő Sarah Bernhardt-képre, valamint a 
tapolcsányi és a tajnai kastélyok ábráira. 

A kötet jegyzetanyaga sokszor tesz említést Justh publicisztikai 
tevékenységéről is. Kiadói megfontolást érdemelne: nem lehetne-e 
ezekből, a Justh alapította „Debating Society" nevű tudományos 
vitaszalon jegyzőkönyveiből, a faluszínházra vonatkozó ismeretlen 
dokumentumokból és a hozzá írt levelekből egy újabb, az életművet 
teljesebbé tevő kötetet kiadni. Úgy véljük, megérné a pénzt s 
fáradságot: az előttünk fekvő kötet - kisebb-nagyobb hibái ellenére is 
— ezt valószínűsíti, s feltehetően a közönségsiker sem maradna el. 
(Szépirodalmi, 1977. — Műhely sorozat) 

TÓTH ANDRÁS 

Indig Ottó: JUHÁSZ GYULA NAGYVÁRADON 

Juhász Gyula pályaképe nagyjából már kikerekedett: Csaplár Fe-
renc, Grezsa Ferenc, Szalatnai Rezső, mások és magam részlettanulmá-
nyaiból, a kritikai kiadásból hiteles kép áll elénk. Éppen Nagyvárad, a 
költőnek itt töltött három és fél esztendeje maradt előttünk - a sok 


